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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Modelagem Paramétrica
Unidade Ofertante: FAUED-UFU
Código: GAU025 Período/Série: 3° Turma: A e B

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 15h Prá�ca: 15h Total: 30h Obrigatória: (x) Opta�va: ( )

Professor(A): André Luís de Araujo Ano/Semestre: 2020-1

Observações:
OBSERVAÇÕES: disciplina ministrada de forma remota em conformidade com a Resolução CONGRAD N° 7/2020, que Dispõe sobre a
ins�tuição, autorização e recomendações de A�vidades Acadêmicas Remotas Emergenciais, em caráter excepcional e faculta�vo, e
m razão da epidemia da COVID-19, no âmbito do ensino da Graduação na Universidade Federal de Uberlândia.

 

2. EMENTA

Desenho eletrônico; técnicas de modelagem parametrizada; Relação entre desenho eletrônico e processos de produção automa�zados.

3. JUSTIFICATIVA

Nos anos 1960, a indústria automobilís�ca e aeroespacial passou a u�lizar os computadores como uma ferramenta de auxílio aos processos de projeto
(CAD) e, pouco tempo depois, estas tecnologias adentraram também os escritórios de arquitetura e engenharia, permi�ndo a representação de formas
bidimensionais: plantas, cortes, fachadas e desenhos complementares, armazenados em arquivos digitais (SHUTERLAND, 1963). Essa ideia foi
aprimorada nos anos 1980, quando os arquitetos Peter Eisenman e Greg Lynn sugeriram o uso de algoritmos em detrimento das formas clássicas de
desenho técnico. Para Eisenman (1996), a u�lização da projeção planimétrica na arquitetura representava uma visão problemá�ca, principalmente por
obrigar o entendimento do espaço tridimensional em duas dimensões.

Além de mudanças nas noções cartesianas, pensar os objetos arquitetônicos em uma sequência de tarefas possibilitou aos arquitetos desenvolveram
regras, raciocínios e operações lógicas para a solução de problemas de definição do espaço (BURRY e BURRY, 2012). A par�r dos anos 2000, a
publicação da obra Performa�ve Architecture: Beyond Instrumentality (KOLAREVIC e MALKAWI, 2004), deflagrou uma tendência dos arquitetos em
u�lizar o bom desempenho como um princípio norteador do projeto. Essa conduta sempre esteve presente na obra de arquitetos como Antoni Gaudí,
Henz Isler e Frei O�o, mas, segundo esses autores, a disponibilidade atual de programas de simulação facilitou enormemente a incorporação dos
resultados das análises de desempenho, em especial, o ambiental e o estrutural, nas etapas cria�vas de projeto. No entanto, a retroalimentação dos
resultados dessas análises nem sempre é feita de maneira consoante, geralmente exigem técnicas de modelagem paramétrica e de proto�pagem
rápida, o que implica necessariamente na adoção de condutas projetuais específicas (ARAUJO, 2018).

As abordagens de projeto que visam a inves�gação de métodos capazes de orientar os processos cria�vos com variáveis ligadas à performance tem
�do cada vez mais preponderância por permi�rem a disponibilidade de dados informa�vos e compar�lháveis (FASOULAKI, 2008). Essa tem sido a
principal transição entre as estratégias tradicionais de projeto, em que etapas possuem uma sequência linear e de transição bem marcada, para os
modelos baseados em informação, nas quais as diversas disciplinas atuam simultaneamente para construção da solução. Neste contexto, esta proposta
busca inves�gar possibilidades para a interoperabilidade dentro área de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) nas plataformas de Building
Informa�on Modeling, a fim de permi�r a integração de exper�ses durante a construção da solução arquitetônica.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Desenvolver projetos arquitetônicos através dos processos de modelagem parametrizada.
Obje�vos Específicos:
Com base no obje�vo geral exposto, estabelecem-se os seguintes obje�vos específicos:

Prover os alunos de conhecimentos computacionais conceituais e genéricos permi�ndo uma flexibilidade na capacitação e adaptação às
mudanças cada vez mais rápidas dos meios digitais de projeto e fabricação.

Revisar as tecnologias computacionais, a fim de viabilizar o processo de aprendizagem com maior rapidez e eficiência.

Inves�gar as interfaces de transição entre design e fabricação, a fim de promover a compreensão de ambos os processos na concepção,
desenvolvimento e experimentação em projeto.

Usar o computador como uma ferramenta de auxílio na concepção, experimentação e documentação de projetos, não os restringindo apenas
aos aspectos de representação gráfica

5. PROGRAMA

O conteúdo programá�co com as especificações de temas, conceitos e assuntos a serem abordados nesta disciplina foram divididos em dois módulos,
com o detalhamento de cada ponto abordado.
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Módulo 1: Fundamentos de modelagem. 
Esta seção propõe um ponto de entrada ao universo da documentação de projeto em ambientes computacionais. Após a apresentação e elucidação de
técnicas de modelagem u�lizando o aplica�vo ArchiCAD 24 (Graphiso�, Inc.), o estudante poderá dar con�nuidade ao seu aprendizado por meio de
exercícios em sala de aula com a supervisão do professor.

Módulo 2: Design de produto. 
Esta seção propõe a apresentação de técnicas mais avançadas de modelagem para a proposição de simulações, a par�r do qual o estudante poderá
extrair quan�ficar elementos do projeto e promover a interoperabilidade com outros profissionais, discu�ndo com o professor as nuances do seu
modelo. 
 

6. METODOLOGIA

As estratégias pedagógicas a serem u�lizadas buscarão facilitar o processo de aprendizagem, de modo compa�vel com o tempo disponível. Por se
tratar de um tema atual e com poucos livros publicados no idioma português, propõe-se a u�lização de recursos didá�cos como vídeos explica�vos e
ar�gos cien�ficos acompanhados de leituras, debates e seminários em sala de aula. Nas aulas prá�cas, o aplica�vo computacional ArchiCAD, versão 24
(Graphiso�, Inc.) será u�lizado como interface gráfica para o aprendizado dos conhecimentos propostos, a fim de explorar técnicas de design que
permitam a extração de dados e a o�mização dos processos de fabricação de produtos. U�lizando este aplica�vo, serão ministradas aulas teóricas
exposi�vas dialogadas com explicação do professor, baseadas nas bibliografias indicadas e em prá�cas de modelagem com assessoria direta. As aulas
prá�cas da disciplina ocorrerão de maneira síncrona e assíncrona. Os estudantes podem instalar o aplica�vo em seus respec�vos periféricos, u�lizando
as versões gratuitas de teste do aplica�vo. Além disso, serão disponibilizados 5 computadores para aqueles estudantes que não possuírem notebooks.

Cronograma de a�vidades:
 

Aula Conteúdo programado

1
Organização do curso. Introdução ao Building Informa�on Modeling, Interface: apresentação dos menus, barra de ferramentas e sua
separação lógica; apresentação do navegador: mapa do projeto, mapa de vistas, livro de leiautes, conjunto de publicador; barra de
ferramentas e paletas.

2 Ferramentas geométricas de edição geométrica. Mover, copiar, mul�plicar parâmetros e outros recursos.

3 Configuração de elementos constru�vos: paredes, lajes e pilares.

4 Iniciando o projeto piloto. Demarcação de eixos estruturais, desenho e configuração de pilares, vigas, lajes e paredes.

5 Escadas e Rampas.

6 Portas e Janelas, Cortes 3D. Mapa de Vistas, Guarda-corpo, Cobertura. Bibliotecas, Equipamentos de Banheiro/Cozinha, Mobiliário, Vegetação.

7 Telhado.

8 Importação de X-Ref em DWG do AutoCAD. Terreno. Corte e Aterro, Paredes, Atributos de Elementos.

9 Cotagem, ID de elementos. Rótulo.

10 Gradil, Passeio, Desenhos 2D. Elevações Interiores, Detalhes, Tabelas, Livro de Layouts, Publicar PDF/DWG.

11 Extração de quan�ta�vos de projeto.

12 Gerando qualita�vos: demolir construir.

13 Combinação de vegetais, filtros de vista.

14 Perfis paramétricos.

15 Detalhes 3D. Texturas e gestor de bibliotecas. BimX.

 

Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação: 
a) *A�vidades síncronas: 3 horas/ aula 
* Horários das a�vidades síncronas: segundas-feiras das 8:50 às 11:30 horas 
* Plataforma de T.I./so�wares que serão u�lizados: Microso� Teams (preferencialmente) ou disposi�vos do Google. 
b) *A�vidades assíncronas: 3 horas/ aula 
* Plataforma de T.I. /so�wares que serão u�lizados: Microso� Teams e Moodle (preferencialmente); e-mail; e/ou disposi�vos do Google. 
c) * Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas e ao material de apoio u�lizado: A par�r das plataformas de a�vidades
assíncronas. 
 

7. AVALIAÇÃO

Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação:
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a) Datas e horários da avaliação: a ser agendado com alunos.

b) Critérios para a realização e correção das avaliações:

- Trabalho prá�co (valor 60%): a ser desenvolvido ao longo de disciplina de maneira síncrona e assíncrona;

- Prova prá�ca (valor 40%): a ser desenvolvida de maneira síncrona.

c) Validação da assiduidade dos discentes: par�cipação em aula.

8. BIBLIOGRAFIA

*Materiais digitalizados serão disponibilizado pelo professor.
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Mônica. Número de Chamada: 691 S729c, 10 exemplares].

EASTMAN, C. TEICHOLZ, P.; SACKS, R. Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção para Arquitetos, Engenheiros, Gerentes,
Construtores e Incorporadores. São Paulo: Bookman, 2014. [Acervo UFU Santa Mônica. Número de Chamada: 72.012(035) B611hP, 5 exemplares].
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exemplares].
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Chamada: 74(81) B721e, 3 exemplares].
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis de Araujo, Professor(a) do Magistério Superior, em 13/02/2021, às 10:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2564089 e o código CRC 174BF8E7.
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